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1. 

 

Дирекция 

„Национална 

служба за 

защита на 

природата“ в 

Министерство 

на околната 

среда и водите“ 

 

21.02.2017 г. 

 

По отношение на индикаторите по процедурата (т.7) е 

включен нов индикатор за изпълнение „Площ на 

местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра 

степен на съхраненост (в хектари 285 135 ха)“, който 

липсваше в прекратената вече процедура „Определяне и 

допълване на мрежата от морски защитени зони“. В случай 

че прецените този индикатор да остане, Ви обръщаме 

внимание,че: 

Заложената площ отговаря на покритието на цялата морска 

площ от мрежата „Натура 2000“ (защитени зони за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна и защитени зони за опазване на дивите птици). 

Проектът по тази процедура не предвижда обследване на 

защитени зони за опазване на дивите птици. В тази връзка 

релевантната площ по този индикатор следва да бъде 

247 723,962 ха. (акваторията покрита от защитени зони за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна); 

 

Приема се по принцип. 

 

Обръщаме внимание, че заложените в ОПОС 

2014 – 2020 г. индикатори са разработвани в 

тясно сътрудничество с дирекция НСЗП, като 

конкретната стойност от 282 135 ха е получена от 

дирекцията в рамките на тематичната работна 

група за изготвянето на оперативната програма. 

Секторните дирекции са представени и в 

Комитета за наблюдение на ОПОС 2014 – 2020 г. 

(КН). На третото заседание на КН (8.10.2015 г.) 

бяха изпратени стратегически планове за 

изпълнение на приоритетните оси на програмата 

с планираните процедури и какъв е приносът им 

за постигане на индикаторите на ОПОС 2014 – 

2020 г. По процедурата за определяне и 

допълване на мрежата от морските защитени 

зони, в стратегическия план на приоритетна ос 3 е 
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Този индикатор е посочен като междинен за ос 3 на 

програмата. Същевременно към 2018 г. няма как да бъдат 

отчетени посочените площи, тъй като според нас този 

индикатор би следвало да се отчита с натрупване и към 

2018 г. стойността по него ще бъде нула. 

отбелязано, че резултатите от проекта за 

определяне и допълване на мрежата от морски 

защитени зони ще имат пряко влияние върху 

постигането на етапната цел на индикатора 

„Площ на местообитанията, подкрепени с цел 

постигане на по-добра степен на съхраненост“, и 

за постигане на етапната цел на финансовия 

индикатор на оста.  

 

В т.7 „Индикатори“ от насоките за 

кандидатстване, по отношение на индикатора 

„Площ на местообитанията, подкрепени с цел 

постигане на по-добра степен на съхраненост“ е 

отразена предложената от дирекция НСЗП целева 

стойност от 247 723,962 ха.  

 

Също така следва да се има предвид, че по 

предложение на дирекция НСЗП в текста на 

насоките е добавено уточнение, че теренните 

проучвания могат да се осъществяват и извън 17-
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те защитени зони (с площ 247 723,962 ха) в 

изключителната икономическа зона, например по 

отношение на делфините и местообитание 1180 

„Подводни структури, образували се под 

действието на просмукващи се газове", 

определено като „научна резерва“. В случай на 

изпълнение на такива теренни проучвания, 

стойността на индикатора може да бъде по-

висока от тази за 17-те защитени зони.   

 

2. 
   

По отношение на срока за изпълнение на проектното 

предложение, молим същия да бъде удължен до 31 юни 

2023 г. Това се налага, поради факта, че за да бъдат 

постигнати целите на проекта са необходими 3 години за 

изпълнение на основната дейност  (2 пълни теренни 

години, 6 месеца за подготовка и утвърждаване на 

методики и 6 месеца за анализ на набраните теренни 

данни). 

 

Приема се. 

 

В т.18 „Минимален и максимален срок за 

изпълнение на проекта (ако е приложимо):“ е 

отразено предложението на дирекция НСЗП, 

както следва: 

 

„Срокът за изпълнение на проекта тече от датата, 

посочена в заповедта за безвъзмездна финансова 

помощ. Кандидатът посочва максималния срок за 
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изпълнение на проекта в т. 1 „Основни данни“ от 

формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. 

Максималният срок за изпълнение на проекта е 

75 месеца и се определя по следния начин: 

- 70 месеца за физическо изпълнение на 

дейностите по проекта. Този срок трябва да бъде 

съобразен при попълването на т. 7 „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“ от формуляра 

за кандидатстване.  

– 1 месец след изтичането на срока за 

физическо изпълнение, в който бенефициентът 

следва да изготви и внесе искане за окончателно 

плащане по проекта. 

– 90 дни след получаването на искането за 

окончателно плащане, заедно със 

съпровождащите го документи, в които УО на 

ОПОС 2014-2020 г. трябва да извърши 

документално приключване на проекта и 

окончателно плащане на верифицираните 

разходи. В случаите по чл. 63, ал. 1 и ал. 2 на 
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ЗУСЕСИФ, срокът от 90 дни спира да тече до 

представяне на документите и разясненията, но 

общо за не повече от един месец. 

При планиране изпълнението на проекта 

кандидатът следва да има предвид, че срокът за 

допустимост на разходите по чл. 65, ал. 2 на 

Регламент (ЕС) №1303/2013 е 31.12.2023 г.“ 

 

3.  

 

Дирекция 

„Национална 

служба за 

защита на 

природата“ в 

Министерство 

на околната 

среда и водите“ 

 

10.03.2017 г. 
 

По отношение на индикаторите по процедурата (т. 7) и по 

специално индикатор за изпълнение „Площ на 

местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра 

степен на съхраненост, Ви обръщаме отново внимание, че 

този индикатор е посочен като междинен за ос 3 на 

програмата. Същевременно към 2018г. няма как да бъдат 

отчетени посочените площи, тъй като според нас този 

индикатор би следвало да се отчита с натрупване и към 

2018 г. стойността по него ще бъде нула. 

В тази връзка предлагаме този индикатор да отпадне или да 

бъда отчетен в края на проекта. 

 

Не се приема. 

 

Предвид факта, че етапната цел на индикатор 

„Площ на местообитанията, подкрепени с цел 

постигане на по-добра степен на съхраненост“ от 

рамката за изпълнение на приоритетната ос е 

планирана да бъде постигната именно чрез тази 

процедура, индикаторът е неразделна част от 

насоките за кандидатстване. Изпълнението на 

индикатора следва да бъде отчетено след 

приключване изпълнението на основни дейности 

по проекта.  
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4.    По отношение на т. 14.5. Указания за изготвяне на 

бюджета, след частта ПМС № 189/2016 г. не е разгледана 

възможността да бъдат наети сътрудници по УЕПП с 

разходите за управление на проекта. В тази връзка, в текста 

на Насоките за кандидатстване следва да бъде разгледана 

възможността за наемане на сътрудници по УЕПП и 

начина на тяхното отчитане, тъй като считаме че 

предложения начин на отчитане за наетите по Трудово 

правоотношение е неприложим за тях, тъй като това ще 

бъде тяхно основно трудово правоотношение. 

Приема се по принцип. 

 

Служителите на бенефициента, заемащи 

длъжността "сътрудник по управление на 

европейски проекти и програми" се наемат на 

трудово правоотношение съгласно разпоредбите 

на параграф 16, ал. 7 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за 

администрацията и съгласно Наредба за 

прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията, приета с ПМС № 129 от 

26.06.2012 г. При определяне на размера на 

възнаграждението на служителите на 

бенефициента, заемащи длъжността "сътрудник 

по управление на европейски проекти и 

програми" се прилагат разпоредбите на 

действащото трудово законодателство. 

 

За да бъдат наети сътрудници по УЕПП за целите 
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на проекта, в Устройствения правилник на МОСВ 

следва да са налични щатните бройки, които да 

обезпечат допустимите съгласно чл. 35, ал. 2 на 

правилника „служители, заемащи длъжността 

"сътрудник по управление на европейски проекти 

и програми". 

 

Наличието на покана за предоставяне на проектно 

предложение е основание за планиране на вида и 

броя на сътрудниците, необходими за качествено 

и навременно изпълнение на дейностите по 

проекта. 

 

Сътрудниците по УЕПП се назначават като 

служители на бенефициента чрез трудов договор. 

За целта се изготвят следните документи:  

 

• Заповед за определяне на екип за 

управление на проекта; 
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• Трудов договор; 

 

• Длъжностна характеристика. 

 

5. 

   

По отношение на чл. 15 от Насоките за кандидатстване, 

предлагаме същият да отпадне, тъй като не касае 

бенефициента – дирекция НСЗП, видно от чл. 85, т.2. 

 

Не се приема. 

 

Неприложимостта на разпоредбите, касаещи 

АДБФП за настоящата процедура е разписана в 

чл. 2, ал. 3. 

 

6. 

   

Допълненият текст към т. 13.1.12 от Насоките за 

кандидатстване – „В случаите, в които дейностите по 

подготовка и възлагане на обществени поръчки, е 

предвидено да се осъществяват от експерти, включени в 

екипа за управление на проекта, е недопустимо тези 

дейности да се осъществяват от изпълнител, избран по реда 

на ЗОП“  е неясен. Като част от екипа за управление се 

предвижда да бъде ангажиран експерт „Юрист“, който да 

подпомага подготовката на обществените поръчки, но за 

изготвяне на Техническото задание на основната дейност 

 

Дейностите, които експерт „юрист“ от екипа за 

управление ще изпълнява, не трябва да се 

припокриват по същество с дейности, които се 

предвижда да бъдат възложени на външен 

изпълнител. 



 

 

 

Образец f.1.5 

„Справка за получените предложения и възражения на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне“ 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 
    

 

Справка за получените предложения и възражения на заинтересованите лица по процедура чрез 

директно предоставяне BG16M1OP002-3.005 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени 

зони“ и степента им на отразяване от управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“  

 

  

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на подателя 

Име/Наименование 

Дата на получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви 

за неприетите коментари/предложения/възражения 

 
 

9 | 2 

 

  

по проекта е необходима специфична експертиза за 

подготовката му, както и за определяне на минималните 

изисквания към експертите, която се предвижда да бъде 

възложена по реда на ЗОП. Извършваните от външния 

изпълнител дейности и тези на експерта „Юрист“ по 

проекта не съвпадат, но могат да бъдат определени като 

„подготовка на обществените поръчки“. В тази връзка, 

моля за допълнителни разяснение допустимо ли е това? 

 
             ДАТА: 20.03.2017 г. 

ЯНА ГЕОРГИЕВА (п) 

 

За Ръководител на управляващия орган 

на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Заповед за оправомощаване № РД-ОП-90/04.08.2016 г. 


